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21 de maig
Diada de la Bicicleta

‘Matemàtiques i cuina’ a càrrec de 
Claudi Alsina Català, doctor en Ciències 
Matemàtiques. Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària.

10 dimecres
 � De 10 a 12h -  
Centre de Negocis Nodus Barberà
SESSIÓ EMPRESARIAL INDÚSTRIA 4.0 al 
Laboratori de realitat augmentada del 
Centre de Negocis Nodus Barberà.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR ... en veu alta. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

12 divendres
 � 18.30h - Espai Gran Centre
CONCERT CORAL ‘ELS BARBAMECS’. 
Activitat oberta per a tots els públics. 
Entrada gratuïta limitada a l’aforament 
de la sala.

 � 20h - TMC
XIII NIT DE L’ESPORT BARBERENC.

13 dissabte
 � AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA.  
Sortida a St. Benet del Bages.  
Visita al Monestir, residència  
d’estiueig del pintor Ramon Casas. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària.

14 diumenge
 � 9h- Escola Miquel Martí i Pol
10è ANIVERSARI DE LA GEGANTONA 
ELIONOR. Programació:
9h - Plantada de Gegants
9.30h - Esmorzar col·lectiu
10h - Tallers infantils
10.30h - Xocolatada popular
12.15h - Cercavila de gegants amb 
música popular
13.15h - Balls populars
14h - Botifarrada popular
*Els tiquets tant per l’esmorzar  
gratuït com per la botifarrada s’han  
de passar a recollir per la secretaria  
de l’escola o a través de l’AFA.

 � A partir 12.30h - Plaça de la Unitat
FESTA DEL SOCI de l’AV i Botiguers del 
Casc Antic. Programació:
12.30h - Animació infantil  
a càrrec de Toi Party
14h - Paella Popular
15h - Duo Palacio
Castell Inflable

 � 18h - Teatre Municipal Cooperativa
GRAN BALL +60 ANYS
Ball amb música en directe.  
Preu entrada: 2€. Entrada limitada  
a l’aforament de la Sala.

15 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR... entre línies. Col·loqui 
sobre el consum d’estimulants: A què té 
gust, la vida? Entrada lliure. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

16 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. 
‘Veritats i mentides del pensament 
positiu. De Buda a Seligman’ a càrrec 
de Miquel Pallares Querol doctor en 
Medicina i Psicòleg. Organitza: Aula 
d’Extensió Universitària.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
CLUB DE LECTURA FÀCIL:  
‘Trampa de foc’ de Núria Martí,  
amb alumnat del nivell bàsic 3 del  
Servei Local de Català de  
Barberà del Vallès. Activitat  
programada pel Servei Local de  
Català del municipi i la Biblioteca  
Esteve Paluzie.

17 dimecres
 � De 10 a 12h - Centre de Negocis Nodus 
Barberà
CICLE DE TECNOLOGIA LAB’S 
Experimentació industrial. ‘Escaneig i 
modelatge 3D’. Adreçat a les indústries.

18 dijous
 � 17.30h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TALLER DE JOCS DE TAULA. Jocs per 
activar la ment. Activitat gratuïta 
adreçada al públic adult. Inscripcions 
del 2 al 16 de maig a l’Espai Gran Ca 
n’Amiguet.

19 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE TRADICIONAL. Contes 
populars catalans a càrrec de Joan 
Boher. A partir de 4 anys. Aforament 
limitat. Durada: 45 minuts. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

20 dissabte
 � 9h - Plaça del Mil·lenari
XVIII APLEC DE LA SARDANA. En cas 
de pluja es farà a l’IES La Romànica. 
Organitza: Barberà amb la Sardana.

 � De 9 a 14h - c/ Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

21 diumenge
 � 11h - Plaça de la Vila
DIADA DE LA BICICLETA
Inscripcions a IEM Maria Reverter, IEM 
Can Llobet, Cicles Nil Bike, Pedaladas 
Bikes Workshop.

22 dilluns
 � 16.45h - Biblioteca Esteve Paluzie
LABORATORI DE LECTURA PORTÀTIL: 
Quatres caixes i un univers. Per a 
famílies amb infants a partir de 6 anys. 
A càrrec de Mª José Campillo. Inscripció 
prèvia. Aforament limitat. Organitza: La 
Gerència de Serveis de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR- La Romànica. Espai 
de suport als instituts. Maria Rosa 
d’Àngel Guimerà (lectures obligatòries). 
Inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

23 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. ‘Alerta 
als enganys! Tots en podem ser víctimes’  
a càrrec del Cos de Mossos d’Esquadra. 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària.

24 dimecres
 � De 9 a 12h - Centre de Negocis Nodus 
Barberà
SESSIÓ D’OCUPACIÓ INDÚSTRIA 4.0 al 
Laboratori de realitat augmentada del 
Centre de Negocis Nodus Barberà. 
Focalitzat en metrologia 3D.

 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ. ‘La mecànica 
de l’aigua’ de Silvana Vogt, amb alumnat 
del nivell intermedi 3 del Servei Local de 
Català de Barberà del Vallès. Activitat 
programada pel Servei Local de Català del 
municipi i la Biblioteca Esteve Paluzie.

25 dijous
 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ:  
‘La mecànica de l’aigua’ de Silvana Vogt. 
Amb alumnat de nivell suficiència del 
Servei Local de Català de  
Barberà del Vallès. Activitat programada 
pel Servei Local de Català del municipi i 
la Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 17.30h - TMC
30è CONCURS LITERARI CASTELL DE 
BARBERÀ de conte i narració breu, 
poesia i microrelats. Lliurament de 
premis. Organitza: Ajuntament  
de Barberà del Vallès.

26 divendres
 � 11h - Biblioteca Esteve Paluzie
XERRADA ‘Els subministraments  
bàsics’. Dirigida a tots els col·lectius. 

2 dimarts
 � Espai Gran Centre
EXPOSICIÓ ‘Petits grans cors’. Projecte 
d’art compartit. Exposició de quadres 
realitzats entre persones adultes i 
infants de 6è de l’Escola del Bosc. Obert 
del 2 a 30 de maig. Entrada lliure.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. “Els 
boscos del mar, els més amenaçats del 
planeta” a càrrec de Josep M. Gili Sarda, 
doctor en Ciències Biològiques. Organitza: 
Aula d’Extensió Universitària.

3 dimecres
 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT DE 
LLIBRE. Classes de Ball per a majors de 
Bohumil Hrabal. Entrada lliure. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 17h - Espai Gran Ca n’Amiguet
TALLER DE CUINA SALUDABLE. Taller 
d’alimentació i hàbits saludables on 
s’elaboraran i es tastaran diferents 
receptes. Inscripcions fins al 2 de maig. 
Activitat adreçada a públic adult. Places 
limitades.

4 dijous
 � 19h - Auditori Maria Feliu
FLAMENCO amb Luis Sánchez, Pepe 
Hoyos i Juan González al cant i José 
Gabriel Calderón a la guitarra. Organitza: 
AVV Eixample-Can Llobet.

5 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

TALLER INFANTIL: A dibuixar amb ... objectes? 
Taller d’il·lustració amb objectes i 
descoberta dels contes d’en Christian Voltz 
a càrrec de Sara Tornor. A partir de 6 anys. 
Inscripció prèvia.

6 dissabte
 � 10h - Institut Can Planas
CAMINADA POPULAR I ÀPAT DE 
CELEBRACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DE 
L’INSTITUT CAN PLANAS. Caminada popular 
pels vorals del riu Ripoll i àpat de 
germanor al pati de l’institut. 

 � 11h - Parc Europa
FESTA DE LA PRIMAVERA AL PARC EUROPA. 
Organitza: AVV del Parc Europa. Activitat 
enfocada a la Dansa.

8 dilluns
 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT DE 
LLIBRE. Classes de Ball per a majors de 
Bohumil Hrabal. Entrada lliure. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

9 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSICIÓ UNIVERSITÀRIA 

Organitza: Ajuntament de  
Barberà (SAC) i Servei de Suport  
a les Polítiques de Consum  
de la Diputació de Barcelona.

27 i 28 de maig
 � FESTA DE LA PRIMAVERA de l’AAVV 
Can Gorcs II. Dissabte: petanca, ball i 
berenar. Diumenge: activitats infantils, 
tradicional paella i havaneres i rom 
cremat. Organitza: AAVV Can Gorcs II.

29 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

TROBADA DEL CLUB DE LECTURA INFANTIL: Els 
Biblioaventurers: un viatge ple de lectures 
per descobrir, a càrrec de MªJosé Campillo. 
Edat recomanada a partir de 7 anys. Durada 
1.30h. Inscripció prèvia.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR - Can Planas. Espai de 
suport als instituts. ‘Em dic Saül i sóc 
un noi normal’ d’Albert López Vivancos 
(lectures obligatòries). Inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

30 dimarts
 � 16h - Auditori de Badia del Vallès
15a edició CERTAMENT MINERVA. Acte de 
lliurament de reconeixements als treballs 
de recerca d’alumnat de batxillerat dels 
instituts de Badia del Vallès i de Barberà 
del Vallès. Organitza: Servei Educatiu 
Vallès Occidental VII del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i els 
ajuntaments de Badia i Barberà del Vallès.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. ‘La 
lluna mentidera’ a càrrec de Carme Jordi 
Nebot, doctora en Física per la UB i 
investigadora. Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària.

31 dimecres
 � De 9 a 12h - Centre de Negocis  
Nodus Barberà. Acte PIMEC.  
El relleu generacional de l’empresa.

BIBLIOTECA ESTEVE PALUZIE
Exposició al vestíbul FEM CAMÍ. Amb 
l’arribada del bon temps exposem llibres 
amb itineraris, rutes, caminades... 
Exposició infantil: CÒMICS! 
Espai de suport
Dimarts i dijous: Juguem i aprenem escacs
Dilluns, dimarts i dijous: Projecte LÈCXIT

AULA D’ESTUDI NOCTURN
Torre d’en Gorgs

Dissabtes 6 i 13 de 17 a 22 hores
Diumenges 7 i 14 de 10 a 14 hores

Biblioteca Esteve Paluzie
Del dilluns 8 al divendres 12  
de 20.30 a 22.30h
Dilluns 15 de 20.30 a 22.30h
Del dilluns 29 al dimecres 31  
de 20.30 a 23.30h

III MOSTRA GASTRONÒMICA

Ruta de la Tapa
Del 4 al 21  

de maig

Mostra  
Gastronòmica

27 i 28  
de maig

Pl. García Lorca
Dissabte de 18 a 24 hores i 
Diumenge de 12 a 16 hores

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 2018

Dimarts 2 de maig 
Plaça República 

Dijous 4 de maig 
Parc Ca n’Amiguet 

Dilluns 8 de maig 
Parc Europa 

Dimecres 10  
de maig
Plaça Unitat

Divendres 12  
de maig
Parc Can Serra

CARPES  
INFORMATIVES  
DEL PROCÈS  
de 17 a 19h

Els Pressupostos Participatius són una 
eina de participació i gestió de la ciu-
tat, mitjançant la qual la ciutadania pot 
proposar i decidir sobre el destí de part 
dels recursos econòmics mu-
nicipals. La ciutadania podrà 
formalitzar les seves propos-
tes del 2 al 31 de maig.



Activitats per adolescents i joves
LA ROMA

2 dimarts
 � 17h - JAKE MATE A LA RALLADA. 
Aprofita el nou espai habilitat 
pels jocs de taula a La Roma i 
passa una tarda divertida.

5 divendres
 � 18h - ASSEMBLEA OBERTA ESTIU 
JOVE 2017. En aquesta assem-
blea es vol elaborar el programa 
d’activitats per l’agenda de 
juliol 2017. Un cop acabada 
l’assemblea hi haurà activitats 
en el marc de la Nit Jove amb 
una Barbacoa a les 20 hores i 
continuant amb jocs de taula a 
partir de les 22.30h, acompan-
yats dels DJ’s la Roma.

6 dissabte
 � 17h - Parc de Ca n’Amiguet
TORNEIG DE VOLEI LA ROMA. 
Inscripcions obertes fins el 
dia 4 de maig al mateix Espai 
Jove La Roma. Per participar-
hi cal tenir entre 16 i 30 
anys i formar un equip de 
5 a 8 persones. Durant tota 
la tarda es podrà visitar el 
Servei d’Informació Jove Fil 
Directe, que sortirà de La 
Roma i exposarà el Llibret 
d’Orientació Formativa ‘Què 
fer després de l’ESO?’

9 dimarts
 � 18h - TARDA DE GARANTIA JUVE-
NIL. Conegueu quines opcions 
teniu tant si voleu continuar es-
tudiant com si voleu començar 
a treballar.

11 dijous
 � 18.30h - TORNEIG D’EXPLODING 
KITTENS. Inscripcions obertes 
fins dijous 11 a les 17.30hores a 
l’Espai Jove La Roma.

8 dilluns
 � 9h - ÒMNIA. Inici curs 
alfabetització digital. Amb 
inscripció prèvia.

9 dimarts
 � 10.30 h - Xerrada informa-
tiva cursos propis (anglès, 
manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, 
etc...). Amb inscripció prèvia.

 � 13h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos infor-
màtica i ACTIC. Amb ins-
cripció prèvia.

10 dimecres
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos subvencionats per 
aturats/des (administració-
informàtica-anglès). Amb 
inscripció prèvia.

12 divendres
 � 10.30h - Xerrada informa-
tiva cursos subvencionats 
per aturats/des (química-
magatzem). Amb inscripció 
prèvia.

15 dilluns
 � 15h - Inici curs  
Operacions auxiliars 
d’enregistrament de  
dades i documents  
(subvencionat pel  
SOC i adreçat a aturats/
des). Amb inscripció prèvia.

16 dimarts
 � 13h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos infor-
màtica i ACTIC. Amb ins-
cripció prèvia.

22 dilluns
Inici curs “Activitats 
auxiliars en vivers, jardins 
i centres de jardineria” 
dins del Programa 
Integral. Aquest projecte 
està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons 
Social Europeu en el  
marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, 
d’acord amb els 
Programes Integrals  
de Garantia Juvenil.

23 dimarts
 � 13h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtiva i ACTIC.  
Amb inscripció prèvia.

25 dijous
 � 17.30h - Xerrada 
informativa cursos  
propis (anglès, 
manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, 
etc...). Amb inscripció 
prèvia.

30 dimarts
 � 13h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC.  
Amb inscripció prèvia.

31 dimecres
 � 10.30h - Xerrada 
informativa cursos 
subvencionats 
per aturats/des 
(administració-gestió i 
idiomes-anglès). 
Amb inscripció prèvia.

EL FORAT

3 dimecres
 � 18h - TALLER DE CUINA 
INTERGENERACIONAL 
amb gent gran. Per 
adolescents entre  
12 i 15 anys.

5 divendres
 � 17h - GIMKANA DEL 
GRAFFITI ‘Descobreix els 
graffitis de la ciutat’. 

9, 16 i 23  
de maig

 � 17h - COMIC LIFE, VIU 
EL CÒMIC I CREA EL TEU 
PROPI de forma individual 
o en parelles.

12 divendres
 � 17h - BATALLA DE 
WATERFLIPS, QUI SERÀ EL 
MILLOR? Per adolescents 
de 12 a 15 anys.

15 dilluns
 � 17h - TARDA JOVE: Com 
vivim i experimentem la 
nostra sexualitat. Taller 
sobre sexualitat amb joves 
de 12 a 15 anys a càrrec de 
l’Agent de Salut.

Del 22 al 26  
de maig

 � 18.30h - DEIXA LA TEVA 
PETJADA. Projecte que 
consisteix en realitzar 
un mural en una paret 
sol·licitada al municipi al 
voltant de la temàtica dels 
refugiats que prèviament 
es treballarà mitjançant 
xerrades i exposicions.

Ens pots trobar a: 
LA ROMA: 
Via Sant Oleguer, 6 
laroma@bdv.cat    
93 718 93 28

 EL FORAT
Soterrani Casal de  
Cultura.  - c/ Nemesi Valls, 35
elforat@bdv.cat - 93 718 34 17

 ElForat-Bdv
  joventut.barbera
@josocforat

També estem a les 
xarxes socials!

Fundació
Barberà Promoció

-  Consultoria de formació i treball per 
a joves: No saps per on començar a 
l’hora de buscar feina? Necessites 
noves idees i recursos? Per aquelles 
persones que cerquen feina i neces-
siten orientació, us oferim: borses de 
treball, estratègies per a les entre-
vistes de feina, elaboració del currí-
culum vitae, cartes de presentació,.... 
I formació específica per a la recerca 
de feina per internet, per a les tem-
porades d’estiu o de Nadal, etc. Dies 
4, 18 i 25 a partir de les 17h.

-  Consultoria de salut per a joves: Tens 
dubtes sobre qüestions relacionades 
amb la sexualitat, l’alimentació o els 
consums de drogues? Hi ha res que et 
preocupa? Vols saber-ne més? Vine, 
demana hora i fes les teves consultes 
de forma totalment confidencial i amb 
una persona experta en temes de sa-
lut. Dies 5 i 26 a partir de les 17h.

-  Servei d’assesorament a entitats 
juvenils: Busques el teu lloc a la 
ciutat? Tens projectes que vols rea-
litzar i no saps com començar-los? 
Acosta’t a La Roma i t’ajudarem a 
organitzar-te, t’informarem de que 
fan les associacions juvenils de la 
ciutat, com constituir-vos com a as-
sociació i tot allò que necessitis per 
poder dur a terme les teves inquie-
tuds. Podeu posar-vos en contacte 
mitjançant la següent adreça elec-
trònica: valles-osona@casalsdejoves.
org. Dies 6, 20 i 27 a partir de les 17h

-  Servei de mobilitat internacional 
per a joves: El servei de mobilitat 
internacional acosta als i les joves 
del territori a tot tipus d’informació 
relacionada amb experiències a 
l’estranger, des de trobar feina, 
fer un voluntariat europeu, fer 
pràctiques d’estudis, participar 
en intercanvis juvenils i camps de 
treball, així com conèixer i utilitzar 
les possibilitats que ofereixen els 
diversos programes de mobilitat 
europeus com ara Joventut en Ac-
ció, Leonardo da Vinci, Eurodyssea, 
Erasmus+,... Dies 6, 20 i 27 a partir 
de les 17h.

-  SIJ-Fil Directe Tarda de drogues: Con-
sumir o no consumir? Quins efectes 
tenen? Quins riscos poden tenir? I si 
no en vull consumir? I si en vull con-
sumir? Si t’ho preguntes, aquest és el 
teu espai! Dia 19 a les 18.30h.

-  PIDCES (Punt d’Informació i Dinamit-
zació Juvenil als Centres d’Educació 
Secundària)
Cada dimarts vine a visitar-nos a 
l’hora del pati (de 12.30 a 13h). Aquest 
és un espai que els i les estudiants 
de Barberà podeu aprofitar per tro-
bar informació que us interessi. El 
servei d’informació juvenil s’apropa 
al teu institut. Posa’t en contacte 
amb la dinamitzadora a l’hora del 
pati per demanar més informació o 
passa directament per l’Espai Jove 
La Roma.

16 dimarts
 � 17h - JAKE MATE A LA RALLADA. 
Aprofita el nou espai habilitat 
pels jocs de taula a La Roma i 
passa una tarda divertida.

17 dimecres
 � 18.30h - SIJ- Fil Directe TARDA 
DE DROGUES. 

20 dissabte
 � 18.30h - BET ON YOUR 
FRIENDS. Demostra les teves 
habilitats, fes que els teus 
amics i les teves amigues 
confiïn en tu. Participa.

23 dimarts
 � 18h - TARDA DE GARANTIA 
JUVENIL. Conegueu quines 
opcions teniu tant si voleu 
continuar estudiant com si 
voleu començar a treballar.

24 dimecres
 � 18.30h - TALLER DE  
CUINA. Concurs de  
cuina amb el ja famós Master 
Chef La Roma. Vine, cuina, 
menja i gaudeix.

25 dijous
 � 17.30h - XERRADA:  
Servei de voluntariat 
europeu. Vols conèixer 
les diferents possibilitats 
per marxar a l’estranger? 
Estudiar, treballar, fer un 

voluntariat, unes  
pràctiques, un camp  
de treball, un intercanvi...  
t’ho expliquem tot!

26 divendres
 � 20h - NIT JOVE.  
Encara per concretar.  
Si tens idees vine a  
La Roma i en parlem!

LA NAU

21 diumenge
 � CONCERT A LA NAU.  
Marató de l’Espectacle del  
Casal de Joves Obriu Pas.

SERVEI DE FEINATECA  
A LA CARTA
Pots utilitzar cada dia aquest servei. T’ofereix: 
recursos i acompanyament, amb una persona 
professional, per facilitar-te la cerca de feina 
i/o formació. 
Per utilitzar el servei, cal tramitar i tenir vigent 
el CARNET SFC – SERVEI FEINATECA A LA CARTA 

(renovant-lo anualment en el mes de gener) i 
estar donat d’alta a l’entitat. 
Els dimarts de cada setmana, a les 10.45h, es 
fan les sessions d’iniciació al servei (que és 
on es tramita el carnet per primera vegada o 
es renova). 
Per assistir-hi cal que demanis hora presen-
cialment a la recepció de la Torre d’En Gorgs, 
trucar al telèfon 937192837 o sol·licitar-ho per 
mail a orientacio@barpro.cat

APUNTA’T A  
BARBERÀ PROMOCIÓ
La Fundació Barberà Promoció t’ofereix 
poder realitzar una entrevista on se 
t’informarà de quins són els serveis que 
pots participar per millorar l’ocupabilitat.  
Es recolliran les teves dades personals i 
sol·licitud. 
Per fer aquesta entrevista inicial,  

és imprescindible reservar dia i hora, i 
per fer-ho pots: 

-  Clicar el botó “Agafa tanda”  
de www. esbarbera.cat i seleccionar 
una de les opcions 
de dia i hora, que 
s’ofereixen, per fer 
l’entrevista.

-  Anar a la Fundació Barberà Promoció i 
dir que vols participar en l’entrevista 
d’apuntar-se a l’entitat.

GARANTIA JUVENIL
Si tens entre 16 i 29 anys i no treballes  
ni estudies, vine a apuntar-te.

VENDA D’ENTRADES

6 dissabte
 � 21.30h - TMC
CONTE CONTAT CONTE GIRAT.  
Cia El Far Escena
Mostra de Teatre Amateur. Tres 
contes capgirat. ‘En Jordi i el Drac’, 
‘Els tres porquets a l’estrada’ i 
‘Anissos feliços i viceversa’.

7 diumenge
 � 11h - TMC
TROC TROC. Cia Mou-lo Projectes
Teatre Familiar per nadons. 
Espectacle interactiu on el infants 

entren a 
l’escenari i 
descobreixen un 
espai que canvia 
i es transforma.

13 dissabte
 � 21.30h - TMC

PLANETA I-NEPTÚ. Manegement 
Produccions Culturals. Peyu torna a 
presentar un espectacle purament 
teatral, amb una posada en escena 
atrevida i un contingut explosiu.

20 dissabte
 � 21.30h - TMC
GUSANO O ELECCIONES  
PRIMARIAS. Cia D’Sas’3.
Mostra de Teatre Amateur.  
Gusano arriba al més enllà després 

de posar  
fi a la seva 
miserable 
vida. En 
arribar 
es troba 
en mig 

d’unes eleccions primàries que 
enfrontaran a JC i Satán per tal 
d’aconseguir el lideratge polític  
del Limbo.

27 dissabte
 � 21.30h - TMC
LIMBO - Les Impuxibles
Què passa quan t’identifiques amb un 
gènere que no és el que el teu cos 
determina? Limbo és la història d’un 
trànsit. Les vivències i l’imaginari de 
l’Albert, que abans era la Berta.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA

Plaça Cooperativa, 5 -  
tmc@tmcbarbera.cat  
www.tmcbarbera.cat -  
Telèfon 937 479 493 

PUNTS DE VENDA A INTERNET

Des del www.tmcbarbera.cat, les 
pots comprar i imprimir des de casa 
i t’estalvies els desplaçaments i les 
cues a la taquilla.

TAQUILLA DEL TEATRE

De dimarts a divendres no festius de 
17.30 a 20.30h i dia de l’espectacle 
dues hores abans (pagament targeta i 
efectiu), telèfon 937 479 493.

CASAL DE CULTURA

De dilluns a divendres no festius de 9 
a 13h i de 16 a 21h, (pagament només 
amb targeta).


